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 .Iran's M ايران آئينۀ

   
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۴ فبروری ١١

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  انجمن قلم ايران در تبعيدۀاطالعي

  را اعدام کردحکومت اسالمی ايران، دو معلم و شاعر اھوازی 

، در تماس با ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن٩موران امنيتی حکومت اسالمی ايران، روز چھارشنبه أ رسانه ھا، م بر اساس گزارش

 ھای آنان اطالع داده خواھد  شان به خانواده اند و مکان دفن   ھای اين دو زندانی، اعالم کردند که آنان اعدام شده  خانواده

  . ھای آنان ھنوز اعالم نشده است دو کنشگر فرھنگی و اجتماعی اھوازی به خانوادهزمان دقيق اعدام اين . شد

 دادگاه انقالب اھواز به ٢  ۀ در شعب١٣٩١ ]جوزا[ ای بودند كه خرداد  از گروه پنج نفره،ھادی راشدی و ھاشم شعبانی

يد أئی را دربست، تأ اين ر١٣٩١ ]قوس[ ديوان عالی کشور در آذر٣٢ ۀشعب. اتھام محاربه، به اعدام محكوم شده بودند

  .کرد

ديگر اعضای اين گروه، محمدعلی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه ھستند كه به اتھام محاربه با خدا، 

 .اند  امنيت ملی به اعدام محكوم شده   نظام و اقدام عليه مفسد فی االرض و تبليغ عليه

که کنشگران سياسی و فرھنگی خوزستانی بدون اطالع خانواده و وکاليشان اعدام اين سومين بار در دوسال گذشته است 

  .  شوند می

وی ھم چنين به عنوان معلم زبان و ادبيات . سرود ھاشم شعبانی، شاعر بود و به دو زبان عربی و فارسی شعر می 

 ھا شکنجه و حبس انفرادی در  اين زندانی سياسی پس از تحمل ماه. کرد  ھای شھرش تدريس می  عرب در دبيرستان

 زندگی پدر و ۀ بزرگ و فقير خود بود و ھزينۀھاشم شعبانی سرپرست خانواد. بازداشتگاه اطالعات به اعدام محکوم شد

  .کرد مين می أخواھرش را ت

حتا . ز دو نفر در ايران اعدام شده اندگزارش ھا نشان می دھند که از روز روی کار آمدن دولت حسن روحانی، ھر رو

 ھم چنين، فشار بر زنان و .بعضی از اعدام ھا در رسانه ھای ھمگانی اعالم نمی شوند و پنھانی صورت می گيرند

  .جوانان در خيابان ھا شدت يافته است
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ران، از زمان روی شمار اعدام ھا از سوی مقام ھای رژيم اي: ، خبر داد٢٠١۴ فبروری ۴ واشينگتن تايمز، اخيراً 

 نفر را اعدام می ۶۶رژيم ايران ھر ماه حدود : اين روزنامه افزود... کارآمدن حسن روحانی به شدت افزايش يافته است

به سخن ديگر، شمار اعدام شدگان، در سنجش با دورۀ دو سالۀ پيش از روی کار آمدن حسن روحانی، بيش تر از . کند

  . نفر در ماه بوده است١٩

 بی حد و حصر برای ھمگان، ھمراه با مردم ۀ، در راستای پشتيبانی از آزادی بيان و انديش)در تبعيد(قلم ايران انجمن 

 نھادھای فرھنگی و انسان دوست جھان، انتظار ۀ ايران، ياد زندانيان سياسی جان باخته را گرامی می دارد و از ھمۀآزاد

 حقوق انسان ھا و تشديد اعدام ھا و سانسور و اختناق، محکوم ۀستدارد که حکومت اسالمی ايران را به دليل نقض پيو

  . زندانيان سياسی در ايران شوندۀکنند و ھم چنين خواھان لغو سانسور و اعدام و آزادی ھم

  )در تبعيد(انجمن قلم ايران 

  ٢٠١۴ فبروریدھم 

 

 


